Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot
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2. Kuvaus luoton pääominaisuuksista
Luottotyyppi

Jatkuva tililuotto

Luoton kokonaismäärä

2000

Tämä tarkoittaa luottorajaa tai luottosopimuksen mukaisesti
käyttöön annettavaa kokonaissummaa.
Nostoa koskevat ehdot
Tämä tarkoittaa, miten ja milloin rahat ovat saatavissa.

Luotto maksetaan luotonhakijan luottohakemuksessa
ilmoittamalle tilille reaaliaikaisesti ja on Nordean,
Osuuspankin, Danskebankin, Tapiolan sekä Säästöpankin
asiakkailla käytettävissä yleensä noin tunnin sisällä.
Viikonloppuna, pyhäpäivisin tai mahdollisista
pankkiongelmista johtuen, tai mikäli lainaa maksettaessa
käytetään muuta kuin edellä mainittuja pankkiyhteyksiä,
siirtyy laina asiakkaan tilille 1-2 pankkipäivässä.

Luottosopimuksen voimassaoloaika

Luottosopimus on voimassa toistaiseksi. Luottosopimuksen
voimassaoloaika voi muuttua maksuerien suuruudesta
johtuen.

Maksuerät ja tarvittaessa se järjestys, jossa maksut
kohdistetaan eri saatavien lyhentämiseen

Nostoprovisio veloitetaan luotonsaajalta kertamaksuna luoton
pääomaa nostettaessa tai maksuerien yhteydessä. Korko ja
nostoprovisio sisältyvät kuukausittaiseen maksuerään.
Kuukausittainen maksun määrä tulee olla vähintään 20 %
avoimesta saldosta, kuitenkin vähintään 100 euroa. Lasku
lähetetään asiakkaalle 30 pv ensimmäisen noston jälkeen, ja
siitä eteenpäin aina kerran kuukaudessa. Luotonantaja
lähettää luotonhakijalle laskun, jolla nostettu luotto
maksetaan takaisin. Mikäli eräpäivä ei ole pankkipäivä,
erääntyy maksuerä maksettavaksi seuraavana
pankkipäivänä.

Lainapääoman määrä, nostoprovisio, korko
sekä muut mahdolliset luottoon liittyvät
Tarkoittaa lainapääoman määrää sekä korkoja ja mahdollisia
kulut.
luottoonne liittyviä muita kustannuksia.
Maksettava kokonaismäärä

3. Luoton kustannukset
Lainakorko

9,9% kuukausikorkoa

Todellinen vuosikorko

Luoton todellinen vuosikorko riippuu nostettavasta summasta
sekä takaisinmaksuerien määrästä. KSL mukainen vuotuinen
korko 2000€ lainalle on 133,70 %. Todellinen vuosikorko
sisältää luoton nostoprovision. Todelliseen vuosikorkoon ei
sisälly kustannuksia, jotka johtuvat mahdollisista tililuoton
määrään tehtävistä muutoksista. Luoton nimelliskorko on
118,80 %.

Kokonaiskustannukset ilmaistuina vuosikorkona luoton
kokonaismäärälle.
Todellisen vuosikoron perusteella on helpompi vertailla
erilaisia tarjouksia.
Onko luoton saamiseksi yleensä tai markkinoiduin ehdoin
otettava
- vakuutus

Ei

-tehtävä muu lisäpalvelua koskeva sopimus

Ei

Jos näiden palvelujen kustannukset eivät ole luotonantajan
tiedossa, ne eivät sisälly todelliseen vuosikorkoon.
Muut kustannukset
- laskutuspalkkio, veloitetaan jokaisen maksuerän
yhteydessä

Ei

- maksuohjelman muuttaminen (sovittava erikseen)
Edellytykset, joiden mukaisesti edellä mainittuja
luottosopimukseen liittyviä kustannuksia voidaan muuttaa

Luotonantajalla on oikeus muuttaa luoton sopimusehtoja
ilmoittamalla muutoksista luotonsaajalle kirjallisesti etukäteen
silloin, kun muutos ei lisää luotonsaajan velvollisuuksia eikä
vähennä hänen oikeuksiaan tai johtuu lain muutoksesta tai
viranomaisen päätöksestä. Sopimus jatkuu muutetun
mukaisena, jollei luotonsaaja ilmoita kirjallisesti
luotonantajalle, ettei hän hyväksy tililuoton ehtojen muutosta.
Mikäli luotonsaaja ei hyväksy tililuoton ehtojen muutosta, on
hänellä ja luotonantajalla oikeus irtisanoa tililuottosopimus
päättymään välittömästi. Luotonsaaja ei maksa kuluja
irtisanomisesta.

Maksuviivästyksestä aiheutuvat kulut

Mikäli luotonantajan perimä korko on korkolain mukaista
viivästyskorkoa suurempi, on luotonantajalla oikeus periä
Maksujen maksamatta jättämisellä voi olla vakavia
viivästyskorkona tätä korkoa 180 vuorokauden ajan siitä, kun
seurauksia (esimerkiksi pakkomyynti) ja luoton saaminen voi myönnetty luotto on kokonaisuudessaan erääntynyt. Jos
vaikeutua.
velkaa koskeva tuomioistuimen tuomio annetaan ennen
mainitun ajanjakson päättymistä, korkoa on maksettava
saman perusteen mukaan kuin ennen eräpäivää tuomion
antamiseen. Lisäksi luotonsaaja on velvollinen maksamaan
kohtuulliset perimiskulut. Muistutusmaksu maksun
viivästyessä on 5,00 €/maksumuistutus.

4. Muita tärkeitä oikeudellisia näkökohtia
Peruuttamisoikeus

Luotonsaajalla on oikeus peruttaa sopimus 14 päivän
kuluessa.

Teillä on oikeus peruuttaa luottosopimus 14 päivä n kuluessa.
Ennenaikainen takaisinmaksu

Luotonsaajalla on milloin tahansa oikeus maksaa luotto
ennenaikaisesti takaisin kokonaisuudessaan tai osittain.

Teillä on milloin tahansa oikeus maksaa luotto
ennenaikaisesti takaisin kokonaisuudessaan tai osittain.
Haku tietokannasta

Luotonantaja tarkistaa luottoa myöntäessään ja valvoessaan
hakijan henkilöluottotiedot. Luottotiedot hankitaan Suomen
Luotonantajan on annettava Teille maksut- ta välittömästi
Asiakastieto Oy:n luottorekisteristä tai Bisnode Finland
tieto luottotietorekisteriin tehdystä hausta, jos luottohakemus Oy:ltä. Luotonsaaja antaa Luotonantajalle oikeuden kerätä ja
on hylä tty tämän haun perusteella. Tätä ei sovelleta, jos
käsitellä muilta luotonantajilta saatavia tietoja luotonsaajan
tällaisten tietojen antaminen on Euroopan yhteisön
aikaisemmista luotoista luottohakemuksen käsittelyä varten.
lainsää dännö ssä kielletty tai se on oikeusjä rjestyksen
Luotonsaaja antaa luotonantajalle luvan luovuttaa näitä
perusteiden tai yleisen turvallisuuden tavoitteiden vastaista. luotonsaajaa koskevia tietoja muille luotonantajille.
Oikeus saada luottosopimusluonnos
Teillä on oikeus saada pyynnöstä ja maksutta
luottosopimusluonnos. Tä tä sää nnö stä ei sovelleta, jos
luotonantaja ei pyynnön esittämishetkellä ole halukas
tekemään luottosopimusta teidän kanssanne.

Luotonsaajalla on oikeus saada pyynnöstä ja maksutta
luottosopimusluonnos. Tätä säännöstä ei sovelleta, jos
luotonantaja ei pyynnön esittämishetkellä ole halukas
tekemään luottosopimusta luotonsaajan kanssa.

5. Rahoituspalvelujen etämyynnin yhteydessä annettavat lisätiedot
a) luotonantajan osalta
Luotonantajan edustaja jäsenvaltiossa, jossa asutte
Osoite

Euro24.fi / Euro24 Finance Oy, Aurakatu 8, 20100 Turku

Puhelinnumero
Sähköpostiosoite

asiakaspalvelu@euro24.fi

Faksinumero
Internet osoite

www.euro24.fi

Rekisteröinti

Euro24.fi / Euro24 Finance Oy on merkitty Patentti- ja
Rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin. Y-tunnus
2359181-9

Valvova viranomainen

Kuluttajaluottoja valvovat kuluttaja-asiamies, Kuluttajavirasto
ja Etelä-Suomen aluehallintovirasto.

b) luottosopimuksen osalta
Peruuttamisoikeuden käyttö

Luotonsaajalla on oikeus peruuttaa tekemänsä lainasopimus
ilmoittamalla siitä 14 päivän kuluessa sopimuksen
syntymisestä tai siitä myöhemmästä ajankohdasta, jona
luotonsaaja on saanut pysyvällä tavalla luottoa koskevat
ennakkotiedot ja sopimusehdot. Luoton peruuttamisesta on
ilmoitettava luotonantajalle kirjallisesti tai muuten pysyvällä
tavalla, esimerkiksi sähköpostilla. Luotonsaajan on
palautettava viivytyksettä ja viimeistään 30 vuorokauden
kuluessa peruuttamisilmoituksen lähettämisestä
luotonantajalle saamansa varat ja suoritettava korvaukset.
Muussa tapauksessa peruutus raukeaa.

Laki, jonka nojalla luotonantaja luo asiakassuhteen teihin
ennen luottosopimuksen tekoa

Suomen laki

Luottosopimukseen sovellettavaa lainsä ädäntöä ja/tai
toimivaltaista tuomioistuinta koskeva lauseke

Luotonsaaja voi nostaa tästä kuluttajaluottosopimuksesta
aiheutuvia riitaisuuksia koskevan kanteen kotipaikkansa
käräjäoikeudessa. Luotonantaja voi nostaa tästä
kuluttajaluottosopimuksesta aiheutuvia riitaisuuksia koskevan
kanteen kotipaikkansa käräjäoikeudessa.

Kielijärjestelyt

Luotonsaajalla on oikeus saada ennakkotiedot ja
sopimusehdot suomen kielellä.

c) oikeussuojan osalta
Tuomioistuimen ulkopuolisten valitus- ja
oikeussuojamenettelyjen olemassaolo

Luotonsaajalla on oikeus saattaa luottosuhteessa johtuvat
erimielisyydet Kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi.

LUOTTOTILISOPIMUS
Luotonantaja
Euro24.fi / Euro24 Finance Oy
2359181-9
Aurakatu 8, 20100 Turku
Luotonsaaja
Nimi:
Henkilötunnus:
Osoite:
Noston määrä
Noston määrä:
Nostopalkkio
Luotosta peritään luoton nostopalkkiona 14,9 prosenttia nostettavan luoton määrästä.
Luoton korko
Tililuoton kuukausikorko on 9,9 %. KSL mukainen vuotuinen korko 2000€ lainalle on 133,70 %
Luoton takaisinmaksu
Luoton voi maksaa takaisin kerralla tai erissä. Minimilyhennys on 20% laskutushetken avoimesta saldosta. Avoin saldo
sisältää nostetun luoton, nostoprovision ja kertyneen kuukausikoron. Lyhennyserä kohdistetaan ensin avoimeen korkoon,
luoton nostopalkkioon sekä muihin kuluihin ja sen jälkeen avoimeen pääomaan.
Sitoumus ja vahvistus
Luotonsaaja sitoutuu maksamaan luotonantajalle tai sen määräämälle luoton pääoman, koron, viivästyskoron, lisäkoron sekä
luottotilisopimuksessa yksilöidyt ja luotonantajan palveluhinnaston mukaiset maksut ja palkkiot. Luotonsaaja on

vastaanottanut Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot, kappaleen tästä luottotilisopimuksesta ja sen ehdoista,
on tutustunut niihin ja hyväksyy ne. Tämän tililuottosopimuksen muodostavat sähköisesti tehty luottohakemus,
Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot, tämä luottotilisopimus ja yleiset sopimusehdot. Luotonantajalla on
oikeus luovuttaa asiakasta koskevia tietoja kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.
Päiväys:

LUOTTOTILISOPIMUKSEN YLEISET SOPIMUSEHDOT
---

Lainaehdot
1. Luoton myöntäminen
Luoton myöntää Euro24 Finance Oy (jäljempänä luotonantaja). Luotto voidaan myöntää oikeustoimikelpoiselle henkilöille,
joka on vähintään 21-vuotias, asuu vakituisesti Suomessa ja jolla ei ole luottohäiriömerkintöjä. Luottosopimus muodostuu
osapuolien välille luotonantajan lähettämästä luottosopimuksesta, jonka luotonottaja luottoa hakiessaan hyväksyy.
Lähettäessään hakemusviestin lainanottaja antaa suostumuksensa tietojensa tarkistamiseen. Luottosopimus on voimassa
toistaiseksi. Luottohakemus on aina henkilökohtainen. Luotonantajalla on oikeus hyväksyä tai hylätä luottohakemus tai
nostot perustelematta päätöstään luotonhakijalle. Luotonantajan luotonhakijalle myöntämä luoton määrä on kaksituhatta (2
000) euroa. Luotonantaja perii luotonsaajalta nostoprovisiota 14,9 prosenttia kunkin nostettavan erän määrästä. Luottoa
myönnetään luotonhakijalle toistaiseksi.
Luotonsaajan on annettava luotonantajalle pyydettäessä taloudellista tilannettaan koskevia tarpeellisia tietoja, jotka
vaikuttavat luotonantajan kykyyn arvioida lainanhakijan maksukyky sekä vaikuttavat luoton myöntämiseen.

2. Luotonhakijan tiedonantovelvollisuus
Luotonhakija on vastuussa antamiensa tietojen oikeellisuudesta. Luotonantaja ei vastaa virheellisten tietojen aiheuttamista
viivästyksestä tai ongelmista.

3. Luoton takaisinmaksu
Minimilyhennys on 20% laskutushetken avoimesta saldosta. Avoin saldo sisältää nostetun luoton, nostoprovision ja
kertyneen kuukausikoron. Ensimmäinen lasku lähetetään 30 vuorokautta ensimmäisestä nostosta, ja siitä eteenpäin aina
kuukauden välein. Luotonantaja lähettää luotonhakijalle laskun, jolla nostettu luotto maksetaan takaisin.

4. Maksun viivästyminen
Maksumuistutuksesta peritään 5 €. Luotonantaja varaa oikeuden siirtää maksumuistutuksen jälkeen maksamattoman
pääoman ulkopuoliselle perintätoimistolle. Perinnästä veloitetaan siitä aiheutuneet todelliset kulut.
Maksamatta jääneestä luotosta seuraa maksuhäiriömerkintä. Luotonantaja huomioi kuluttajasuojalain 7 luvun 16 pykälän
säännökset maksun viivästymisestä asiakkaasta riippumattomista syistä. Jos maksueriä ei makseta viimeistään eräpäivänä,
luotonsaaja on velvollinen maksamaan viivästyneelle määrälle vuotuista viivästyskorkoa korkolain 4 §:n mukaisesti.
Jos maksua ei makseta viimeistään eräpäivänä, luotonsaaja on velvollinen maksamaan viivästyneelle määrälle vuotuista
viivästyskorkoa korkolain 4 § mukaisesti eräpäivästä lähtien luoton maksupäivään luotonantajalle.
Mikäli luotonantajan ennen luoton erääntymistä perimä korko on korkolain 4§ viivästyskorkoa suurempi, on luotonantajalla
oikeus periä viivästyskorkona tätä korkoa enintään 180 vuorokauden ajan siitä, kun luotto on kokonaisuudessaan erääntynyt.
Jos velkaa koskeva tuomioistuimen tuomio annetaan ennen mainitun ajanjakson päättymistä, korkoa on maksettava saman
perusteen mukaan kuin ennen eräpäivää tuomion antamiseen.

5. Luoton korko
Luotonsaajan koronmaksuvelvollisuus alkaa siitä päivästä, kun lainasumma on siirretty asiakkaan lainahakemuksessa
ilmoittamalle pankkitilille.
Luotonsaaja on velvollinen maksamaan kulloinkin avoinna olevalle pääomalle, nostoprovisiolle sekä korolle lainasopimuksen
mukaista kuukausikorkoa, joka on 9,9 %:a.
Kuukausierien osamaksuvaihtoehdon kuukausikorko avoimelle saldolle on 9,9%, nimelliskoron ollessa 118,8%. Avoin saldo
sisältää nostetun luoton määrän, nostoprovision ja kertyneen kuukausikoron.

Lainan todellinen vuosikorko lasketaan kuluttajasuojalain mukaisen korkokaavan mukaan. Todellinen vuosikorko sisältää
kaikki lainasta asiakkaalle aiheutuvat korot. KSL mukainen vuotuinen korko 2000€ lainalle on 133,70 %.

6. Luotosta perittävät muut kulut
Luotonantajalla on oikeus veloittaa luoton nostoprovision lisäksi seuraavat luoton käsittelyyn liittyvät maksut:



Luotonsaajan yhteystietojen hankkiminen 20 euroa



Maksumuistutus 5 euroa/kpl.

7. Lainan peruuttamisoikeus
Lainanhakijalla on oikeus peruuttaa tekemänsä lainasopimus 14 vuorokauden kuluessa sopimuksen syntymisestä. Luoton
peruuttamisesta on ilmoitettava luotonantajalle kirjallisesti tai muuten pysyvällä tavalla, esimerkiksi sähköpostilla.
Peruutusilmoituksen on sisällettävä seuraavat tiedot:



lainahakijan nimi ja henkilötunnus



ilmoitus lainan peruuttamisesta



paikka ja päiväys
Lainanhakijan on toimitettava peruuttamisilmoitus osoitteeseen:
asiakaspalvelu@euro24.fi
tai
Euro24 Finance Oy
Peruuttamisilmoitukset
Aurakatu 8
20100 Turku
Peruuttamistapauksissa luotonantaja saa vaatia luoton koron ajalta, jonka raha on ollut luotonsaajan käytettävissä.

8. Luotonsaajan oikeus maksaa luotto ennenaikaisesti takaisin
Luotonsaajalla on oikeus maksaa luotto ennenaikaisesti takaisin. Jos luotonsaaja maksaa luoton kokonaan tai osittain
ennenaikaisesti takaisin, on luotonantajalla kuitenkin oikeus periä kaikki siihen asti kerääntyneet korot sekä luoton
perustamiseen liittyvistä toimista aiheutuneet kulut.

9. Vastuunrajoitukset
Luotonantaja ei vastaa viivästyksistä tai vahingosta, johtuu ylivoimaisesta esteestä johon luotonantaja ei voi vaikuttaa.
Ylivoimaisena esteenä pidetään sellaista ennalta arvaamatonta seikkaa tai olosuhteiden muutosta, jota luotonantaja ei voi
kohtuudella voittaa. Luotonantaja on velvollinen ilmoittamaan luotonhakijalle ensi tilassa sitä kohdanneesta ylivoimaisesta
esteestä.
Luotonantajalla on oikeus milloin tahansa keskeyttää luottojen myöntäminen ilman erityistä ilmoitusta ja syytä.

10. Muut ehdot
Lähettäessään hakemusviestin luotonottaja antaa suostumuksensa tietojensa tarkistamiseen. Luotonottaja saa tiedon
hakemuksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä.
Lainanhakijalla on lainahakemuksen tehtyään 24 tuntia aikaa vahvistaa hyväksytty luottohakemus.
Kun luotonhakija on vahvistanut hyväksyneensä yleiset sopimusehdot, siirretään nosto hänen tilillensä mahdollisimman
nopeasti. Mahdollisista pankkiongelmista, viikonlopusta tai pyhäpäivistä johtuen rahan siirtyminen luotonottajan tilille voi
kestää jossain tapauksissa 1-2 pankkipäivää.
Luotonantaja saa estää luoton nostamisen tililtä luottosopimuksen muista ehdoista riippumatta, jos



luotonantajalla on epäilys siitä, että luotonottaja ei kykene täyttämään maksuvelvoitettaan, tai luotonottajan maksukyvyn
epäillään heikentyneen luottosopimuksen tekemisen jälkeen



mikäli aiempi maksuerä on erääntynyt kokonaan tai osittain yli 3 päivää



luottoa käytetään vilpillisesti tai ilman oikeuksia



luotonottaja ei noudata tai laiminlyö sopimusta

Aukioloajan ulkopuolella saapuneet hakemukset käsitellään heti seuraavana aukiolopäivänä hakemusjärjestyksessä.
Luotonhakijan on ensi tilassa ilmoittava luotonantajalle osoitteen tai nimenmuutoksista.
Luotonantajalla on oikeus muuttaa sopimusehtoja ilman erillistä ilmoitusta. Muuttuneita sopimusehtoja käytetään muutoksen
jälkeen myönnettyihin luottoihin.
Luotonantajalla on oikeus hylätä jo kertaalleen hyväksytty luottohakemus, jos hyväksymisen jälkeen on havaittu asioita, jotka
vaikuttavat luottopäätöksen tekemiseen ja takaisinmaksuun merkittävästi.
Euro24 Finance Oy ei palauta alle 10 euron ylisuorituksia.

11. Markkinointiviestit
Luotonantajalla on oikeus lähettää luotinhakijalle markkinointi-, mainos- sekä sähköistä suoramarkkinointimateriaalia, mikäli
luotonottaja ei nimenomaisesti kiellä tietojensa käyttöä edellä mainittuihin tarkoituksiin. Luotonantaja ei luovuta luotonhakijan
yhteystietoja yhtiön ulkopuoliseen käyttöön.

12. Sopimuksen siirto ja irtisanominen
Luotonantajalla on oikeus siirtää tämä sopimus kaikkine velvollisuuksineen ja oikeuksineen määräämälleen. Siirrosta on
ilmoitettava luotonsaajalle.
Tämän sopimuksen irtisanomisaika on yksi (1) kuukausi molemmilta osapuolilta. Sopimuksen irtisanominen voi tapahtua
kirjallisesti kirjeenä tai sähköpostilla. Irtisanomisen tapahduttua jäljellä oleva velka maksetaan loppuun sopimusehtojen
mukaisesti.

13. Maksun laiminlyönnin rekisteröiminen luottotietorekisteriin
Luotonantajalla on oikeus ilmoittaa ja rekisterinpitäjällä oikeus tallettaa luoton maksun laiminlyönti luottotietorekisteriin, mikäli
luotonsaajan maksettavaksi erääntynyt maksu on viivästynyt yli 60 päivää maksukehotuksessa mainitusta alkuperäisestä
eräpäivästä ja samalla on kulunut vähintään kolme (3) viikkoa siitä, kun luotonsaajalle on lähetetty maksukehotus, jossa on
muistutettu mahdollisuudesta rekisteröidä maksuhäiriö luottotietorekisteriin.

14. Erimielisyyksien ratkaisu
Jos erimielisyyksiä ei voida ratkaista osapuolten välisillä neuvotteluilla, luotonsaajalla on oikeus saattaa luottosuhteeseen
liittyvät erimielisyydet kuluttajariitalautakuntaan.
Kuluttajariitalautakunta
Hämeentie 3 B, PL 306
Puh. 010 366 52 00 Fax. 010 366 5249
Luotonsaaja voi nostaa tästä kuluttajaluottosopimuksesta aiheutuvia riitaisuuksia koskevan kanteen Varsinais-Suomen
käräjäoikeudessa tai sen Suomessa sijaitsevan paikkakunnan käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä luotonsaajalla on
kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka.
Luotonantaja voi nostaa tästä kuluttajaluottosopimuksesta aiheutuvia riitaisuuksia koskevan kanteen Varsinais-Suomen
käräjäoikeudessa tai luotonsaajan kotipaikan tai vakituisen asuinpaikan mukaisessa yleisessä alioikeudessa.
Tähän luottosuhteeseen sovelletaan Suomen Lakia.
Voimassa 20.5.2016 alkaen;.

